
Begroting 2022 in 1 oogopslag
De begroting

Als Steenwijkerland staan we er fi nancieel 

gezond voor. En dat is ook voor u als 

inwoner en ondernemer goed nieuws.

Want in 2022 betaalt u gemiddeld minder 

belasting. Bovendien is er ook nog ruimte 

voor nieuwe plannen.

Wat zijn onze inkomsten en waar geven we 

het geld aan uit? U ziet het in dit overzicht.
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=  € 134,9 miljoen

€ 134,9 mln

UitgavenInkomsten

=  € 137,2 miljoen
bedragen in mln. bedragen in mln.

UITGAVEN
Openbare orde en veiligheid (o.a. brandweer en 
rampenbestrijding)

€          4,4

Aanleg en onderhoud (vaar)wegen en fi etspaden €          9,4

Economie (o.a. toerisme en industrieterreinen)    €          3,0

Onderwijs (o.a. schoolgebouwen) €         5,5

Sport, cultuur en recreatie €          9,9

Sociaal domein (o.a.Uitkeringen, Jeugdzorg en
Maatschappelijke ondersteuning (WMO) en Sociale 
werkvoorziening)

€        60,7

Volksgezondheid en milieu (o.a. GGD, riolering en afval) €        12,7
Bouwen en wonen €          6,6

Organisatie en bestuur €        22,7

Totaal uitgaven €     134,9

INKOMSTEN RIJK
Gemeentefonds €       85,7
Bijdrage participatiewet €        13,6

Totaal inkomsten rijk €       99,3

INKOMSTEN LOKALE BELASTINGEN EN HEFFINGEN
Onroerende zaakbelasting €          8,0
Afvalstoffenheffi ng €           4,2
Rioolheffi ng €          4,7
Begraafplaatsrechten €          0,6

Leges (o.a. burgerzaken en vergunningen) €          3,1
Toeristenbelasting €          0,7
Forensenbelasting €          0,8
Kwijtscheldingen €         -0,2

Totaal lokale belastingen en heffi ngen €       21,9

INKOMSTEN UIT OVERIGE BRONNEN
Verkoop grond €         4,0
Dividend en rente €         2,3
Financiële reserves €         2,3
Overige inkomsten €       7,4
Totaal inkomsten overige bronnen €         16,0

Totaal inkomsten €      137,2

++ € 16,0 mln

++€21,9 mln
+ €2

€ 99,3mln

Totaal inkomsten overige bronnen

Totaal inkomsten

€     134,9

Afvalstoffenheffi ng 
€    214

Rioolheffi ng 

€    202

Onroerende zaakbelasting 
€    238

(voor een koophuis met een
gemiddelde waarde)totaal 

€    654

Afvalstoffenheffi ng 


